THE 05 FACTOR
Wat is het?
Loods 5 nodigt tijdens de Dutch Design Week van 21 – 29 oktober ontwerpers uit
om mee te doen aan de THE 05 DUTCH DESIGN PRODUCT PITCH.
Met de vraag: Heeft jouw product DE 05 FACTOR?!

Waarom?
Dutch Design is een begrip. De ontwerpen van Nederlandse designers gaan over
heel de wereld in winkels, warenhuizen en het web grif over de toonbank.
Een grote groep (vooral jonge) Nederlandse designers kunnen echter de weg naar
de consument maar moeilijk vinden. Terwijl ook hun producten het wel degelijk
verdienen om gezien, gekocht en een commercieel succes te worden.
Zij missen een distributiekanaal waar zij (tegen een vriendelijk) marge hun
producten aan een groot design-minnend publiek kunnen presenteren & verkopen.
Voorbeelden hiervan op: crowdyhouse.com

Hoe werkt het?
In de aanloop naar de Dutch Design Week (DDW) gaan we via social-media en
onze eigen kanalen ontwerpers vragen hun producten en designs in een van de
virtuele vakken van de 05 Stijlkasten te plaatsen. Zij voegen daarbij het ingevuld
05 PITCH formulier waarin zij de business case en de USP’s van hun kant-en-klare
product promoten. Tijdens de DDW zetten we de stijlkasten met producten op een
prominente plek in het centrum van Eindhoven ( nog nader te bepalen)
Een speciaal samengestelde jury bepaalt op de laatste dag van DDW (29 oktober)
welke ontwerpers het 05 FACTOR hebben en exclusief in het assortiment van 05
worden opgenomen.

De jury:
Robert, Silvester (Design5), een BD (bekend designer), een design
journalist/blogger en via stembiljetten, het DDW publiek. Hier zouden we tbv
activatie ook een prijs aan kunnen hangen dmv L5 cheque.
De prijs:
Het gouden 05 DESIGN LABEL. En opname in het exclusieve 05 assortiment.

Hoe vertellen wij dit?
Persbericht naar kranten en design media, etc.
Advertenties/meldingen op eigen kanalen en op social media. DDW media
(website, uitnodiging, etc.)
De prijsuitreiking, de gelukkige winnaars en winnende producten wordt ook op de
belangrijkste (social) media gecommuniceerd

Copy vb: Heeft jouw product THE 05 FACTOR?
Doe dan mee met de 05 Dutch Design Product Pitch en win een miljoenenpubliek!
Verdient jouw product het om door heel Nederland gezien te worden? Zet jouw
product dan in de 05 stijlkasten op de DDW en misschien staat jouw product straks
in de grootste woonwinkel van Nederland.
www.05ddpp.nl

